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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu komoditas pemenuhan gizi yang banyak diminati 

masyarakat. Tingginya minat tersebut berbanding terbalik dengan tingkat 

produksi susu yang mampu dihasilkan peternak sapi perah. Tercatat petani sapi 

perah lokal hanya mampu memproduksi sekitar 1.500 ton-1.600 ton per hari,900 

ton dari produksi tersebut berasal dari Jawa Timurdan produksi susu di Indonesia  

tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 15% (Dirjen PPHP, 2014).  

Besar kecilnya produksi susu sapi perah dipengaruhi olehjumlah dan 

kualitas pakan yang diberikan (Siregar, 2001). Faktor selain pakan yang 

berpengaruh pada produksi adalah faktor genetik dari sapi perah itu sendiri 

(Santosa dan Susanto, 2010). Perbaikan genetik merupakan hal yang penting 

untukmemperoleh sifat unggul sehingga mampu meningkatkan produksi 

(Anggraeni, 2012).  

Upaya untuk memperoleh sifat unggul sehingga peningkatan produksi 

mampu tercapai salah satunya adalah dengan Inseminasi Buatan (IB) (Situmorang 

dan Gede, 2003).  Inseminasi buatan adalah pemasukan atau penyampaian semen 

ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia 

(Hardijanto dkk., 2010). Keberhasilan IB dapat dievaluasi dari beberapa 

parameteryaituservice per-conception (S/C), days open (DO), dan calving interval 

(CI) yang nantinya mampu menampilkanefisiensi reproduksi sapi perah (Atabany, 

dkk., 2011). Fertilitas adalah derajat kemampuan bereproduksi baik pada ternak 

jantan maupun betina (Srigandono, 1995).Status Fertilitas merupakan 
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penilaianyang berguna dalam menggambarkan tingkat fertilitas suatu populasi 

yang dinyatakan dalam suatu angka (Gurnadi, 1988), sehinggan nantinya baik 

tidaknya kondisi reproduksi dapat dijadikan parameter. 

Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor sapi untuk bunting 

dan menghasilkan keturunan (Niazi, 2003). Penetapan angka efisiensi reproduksi 

perlu dilakukan pengamatan terhadap komponen-komponen pendukungnya : 

Service per Conception(S/C),Days Open(DO),Calving Interval(CI),Conception 

Rate(CR), Calving Rate (CvR), dan Fertility Status (FS). 

Jawa timur memiliki daerah-daerah yang menjadi sentra sapi perah, salah 

satunya adalah daerah Pasuruan, Nongko jajar. Koperasi Peternakan Sapi Perah 

(KPSP) Setia Kawan, Pasuruan, Nongkojajar merupakan koperasi terbesar di 

Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya yang luas yakni mencakup 12 desa yang 

termasuk pada Kecamatan Tutur Nongkojajar dan berada di lereng sebelah barat 

Pegunungan Tengger di ketinggian 400-2.000 meter menjadikan kawasan KPSP 

Setia Kawan menjadi daerah yang cocok untuk pengembanagan produksi susu 

sapi perah dengan produksi susu per harinya biasa mencapai 63.000 liter (KPSP 

Setia Kawan, 2011).Tercatar perkembangan data populasi yang ada sebanyak 

18.002 pada tahun 2012, 18.023 pada tahun 2013, dan 16,872 pada awal tahun 

2015. Penurunan jumlah populasi tersebut akan berpengaruh pada jumlah 

produksi yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka  dilakukan penelitian mengenai 

efisiensi reproduksi sapi perah akseptor IB di WilayahKerjaKPSP Setia Kawan, 

Nongkojajar,Pasuruan. Diharapkan data yang diperoleh  dapat menjadi indikator 
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peningkatan produksi pada periode selanjutnya di KPSP Setia Kawan, 

Nongkojajar, Jawa Timur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Berapakah parameter efisiensi reproduksi 

berdasarka angaka service per conception, days open, calving interval,  

conception rate, calving rate, dan  fertility status yang diperolehsapi perah 

akseptor IB di WilayahKerjaKPSP Setia Kawan, Nongkojajar,Pasuruan tahun 

2014 hingga awal tahun 2015. 

 

1.3. Landasan Teori 

Inseminasi Buatan adalah salah satu teknologi mutakhir yang diciptakan 

manusia guna meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak untuk 

mengatasi tuntutan masyarakat dunia. Penilaian keberhasilan pelaksanaan 

program IB adalah pengukuran terhadap besarnya nilai efisiensi reproduksi yang 

dicapai (Hardijanto dkk., 2010). Mengingat pentingnya efisiensi reproduksi, maka 

perlu dilakukan perhitungan terhadap beberapa hal berikut : service per 

conception (S/C), days open (DO), conception rate (CR), calving rate (CvR), 

calving interval (CI), dan fertility status (FS).Faktor yang mempengaruhi tingkat 

evaluasi keberhasilan IB dan status fertilitas diantaranya : umur, musim, 

perkandangan, pakan, keterampilan pengelola, dan pengendalian penyakit. 

Service per conceptionmerupakan jumlah perkawinan untuk menghasilkan 

kebuntingan dengan kisaran normal 1,6 – 2,0 (Hafez., 2000). Winugroho (2002) 
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menyatakan bahwa days open atau jarak waktu beranak sampai bunting kembali 

adalah 90 hari. Menurut Hafez (2000) conception rateyang merupakan angka 

kebuntingan hewan betina yang di inseminasi buatan dikali 100% dan calving rate 

merupakan jumlah persentase pedet yang lahir dari hasil inseminasi dan nilai 

normalnya mencapai 55-65. Calving intervalatau jangka waktu antara satu 

kelahiran dengan kelahiran berikutnya menurut Morison et al. (2008) normalnya 

adalah 12 bulan dan fertility status atau nilai fertilitas dihitung berdasarkan 

service per conception, conception rate,days open dan didapatkan nilai normal 

adalah 60. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi reproduksi sapi 

perah akseptor IB di WilayahKerjaKPSP Setia Kawan, 

Nongkojajar,Pasuruanmelalui penetapan angka : S/C, DO, CI CR, CvR, dan FS 

tahun 2014 hingga awal taun 2015. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan 

institusi terkait untuk menyusun strategi pelaksanaan program 

peningkatan kinerja sehingga tercapai peningkatan produktifitas yang 

lebih baik. 

2. Menjadikan dasar kepada GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) 

tentang performa sapi perah di wilayah kerja KPSP Setia Kawan. 
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3. Sebagai dasar untuk mengetahui status fertilitas sapi perah di wilayah 

kerja KPSP Setia Kawan. 
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